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I. PODSTAWOWE INFORMACJE 

W dniu 13 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) przyjął projekt zmiany 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
(RPO WP 2014-2020)1, kierując go do konsultacji2, które trwały łącznie 35 dni (od 14 lutego do 
21 marca 2018 r.). 

W okresie trwania procesu konsultacyjnego, pięć osób i instytucji skorzystało z możliwości 
wyrażenia opinii na temat dokumentu, przekazując łącznie 17 uwag do projektu zmiany  
RPO WP 2014-2020. Każdy z postulatów został rozpatrzony oraz przeanalizowany w kontekście 
logiki interwencji w województwie pomorskim.  

Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 odnośnie zgłoszonych propozycji 
przyjęło następujące formy rozstrzygnięcia: 

a) Uwzględniona – proponowany zapis znajdzie się w projekcie zmiany RPO WP 2014-2020 we 
wskazanym brzmieniu lub w brzmieniu oddającym bezpośredni sens uwagi; 

b) Częściowo uwzględniona – niektóre wątki proponowanego zapisu zostaną uwzględnione  
w projekcie zmiany RPO WP 2014-2020; 

c) Do rozważenia na dalszym etapie prac – uwaga zostanie rozpatrzona na etapie kolejnego projektu 
zmiany RPO WP 2014-2020 lub dotyczy szczegółowych kwestii wdrożeniowych i zostanie 
poddana analizie na etapie tworzenia dokumentów dotyczących systemu realizacji RPO WP 
2014-2020; 

d) Nieuwzględniona – proponowany zapis nie znajdzie się w treści RPO WP 2014-2020 ze 
względów merytorycznych i/lub formalnych; 

e) Niezasadna – uwaga postuluje uwzględnienie wątków, które były już obecne w projekcie 
zmiany RPO WP 2014-2020, bądź nie dotyczą bezpośrednio dokumentu. 

Sposób rozpatrzenia poszczególnych uwag, wraz z uzasadnieniem, znajduje się w Załączniku 1 
niniejszego Raportu. 

                                                           

1  Uchwała nr 141/304/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia 
projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

2 Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (jednolity tekst  
Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, z późn. zm.) 



 

II.  FORMY I PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

1.  PRZESŁANKI ZMIANY RPO WP 2014- 2020  

RPO WP 2014-2020 został zatwierdzony decyzją nr C(2015) 908 Komisji Europejskiej z dnia  
12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”. 

Zmiany w RPO WP 2014-2020 wynikają z przesłanek określonych w:  

 Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 
przyjętej dnia 14 lutego 2017 r. przez Radę Ministrów, 

 zmienionej Umowie Partnerstwa zatwierdzonej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej  
nr C(2017) 6994 z dnia 23 października 2017 r., 

 pkt 5 załącznika II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320  
z dnia 20 grudnia 2013 r.) w odniesieniu do korekty celów pośrednich i końcowych ram 
wykonania w przypadku wystąpienia istotnej zmiany uwarunkowań gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych w regionie, 

 art. 5 ust. 6 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia  
7 marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów 
pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji  
w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych  
(Dz. Urz. UE L 69/65 z dnia 8 marca 2014 r.). 

  



 

2.  PRZEBIEG PROCESU KONSULTACJI 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 14 lutego do 21 marca 2018 r. 
Główną formą konsultacji społecznych był formularz 3  uczestnika konsultacji społecznych 
umieszczony na stronie internetowej http://strategia2020.pomorskie.eu, na której zamieszczono 
także projekt zmiany RPO WP 2014-2020. 

Pisemne stanowiska można było przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: 
rpowp2020@pomorskie.eu lub w wersji papierowej (na adres Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego).  

Ogłoszenie na temat konsultacji projektu zmiany RPO WP 2014-2020 zostało opublikowane  
w prasie o zasięgu regionalnym w dniu 14 lutego 2018 r., a także zamieszczone na stronie 
internetowej www.rpo.pomorskie.eu4 oraz przesłane newsletterem („Biuletyn Unijny UMWP”)  
w dniu 19 lutego 2018 r. 

Wszystkie dokumenty związane z procesem tworzenia i konsultacji projektu zmiany RPO WP 
2014-2020 były dostępne pod ww. adresem internetowym przez cały okres trwania konsultacji 
społecznych.  

                                                           

3 Załącznik nr 2 
4 http://www.rpo.pomorskie.eu/-/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-projektu-zmiany-rpo-wp 


